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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
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5. A hitelezés hagyományai és a pénzügyi önsegítő csoportok 

A hitelezés hagyományos formái. A hitelezés különbözői formái már évszázadok óta léteznek 
minden társadalomban. A hitelezés sok társadalomban közösségi, tehát családi vagy etnikai 
alapon szerveződött, a kis összegeket kihelyező hitelezőktől a fontos bankárokig. Sok 
társadalomban a hitelnyújtást és a pénzváltást erkölcsi elvek szerint szervezték meg, így 
például a nagy vallások többnyire állást foglaltak a visszafizetés, a kamat és az uzsora 
kérdéseiben. A hiteleket rendszerint egyéni ajánlásra vagy a hitelező által jól ismert személy 
garanciája mellett nyújtották, többnyire írásos hitelszerződések keretében, esetenként olyan 
letétek fedezetével, mint arany, ékszerek, föld.  
	  
Az informális hitelezők nem támaszkodnak a pénzügyi törvényekre, szerződéseik nem 
szabályosak vagy csak szóbeliek. Az informális hitelszerződéseket nem lehet törvényi úton 
érvényesíteni. Az informális hitelezők még mindig aktívak számos társadalomban. Az egyéni 
hitelezők kamatai rendkívül magasak, néha elérik a 100%-ot vagy annál is többet. Az 
informális hitelezést csak néhány szociális és kulturális tényező figyelembe vételével 
érthetjük meg, pl. hogy mennyire és hogyan van beágyazva a hitelező és a hitelfelvevő a saját 
kapcsolati hálójába. Sok társadalomban, pl. Kínában, az induló cégeket túlnyomórészt barátok 
vagy rokonok által nyújtott hitelekkel finanszírozzák, amelyek nem uzsora jellegűek, és a hitel 
megállapodásoknak csak egy kicsi, elhanyagolható része torkollik vitába. Az uzsorások által 
folyósított hitelek sok családot úgynevezett adósságcsapdába ejtenek. Ez azt jelenti, hogy az 
adós folyó bevételei nem elegendőek ahhoz, hogy a tőkét és annak újabb és újabb rárakódó 
kamatait időben törlessze.  	  
 
A pénzügyi önsegítő csoport olyan közösség, amelyben egyének, családok és háztartások 
alkotnak egy csoportot, ahol közösen dolgozzák ki a pénzügyi túlélésükhöz szükséges 
lépéseket, vagy kölcsönös segítségnyújtással javítják az életkörülményeiket. A tagok 
rendszeresen kis összegeket tesznek félre és megtakarításaikból egy közös alapot képeznek. A 
pénzügyi önsegítő csoportok informális pénzintézetek, mert működésükhöz gyakran hiányzik 
a jogi vagy szerződéses háttér. Ennek ellenére képesek olyan pénzügyi igényeket kielégíteni, 
amelyeket a formális pénzintézetek (pl. bankok) nem tudnak kezelni. A pénzügyi önsegítő 
csoportok fontos szerepet játszanak az informális pénzpiacokon a fejlődő országokban, az 
alacsony jövedelmű háztartások körében. Ezt az a tény is alátámasztja, hogy az ilyen 
csoportok által összegyűjtött pénzeszközök az ország GDP-jének jelentős részét is képezhetik.  
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	   A pénzügyi önsegítő csoportok földrajzi jelenléte. Világszerte sok százezer pénzügyi 
önsegítő csoport létezik. Ezek a csoportok a világ sok részén működnek. Megtalálhatóak Kína 
vidéki területein, India nyomornegyedeiben, Indonézia szigetein, Észak-és Dél Afrikában és 
Közép-és Dél-Amerikában is. A pénzügyi önsegítő csoportok alapelvei hasonlóak, de a 
működési szabályok mégis nagymértékben különböznek, mert az alapelveket sokféleképpen 
lehet a helyi szokásokhoz illeszteni. 
 
A pénzügyi önsegítő csoportok modelljei. A pénzügyi önsegítő csoportokat különböző 
típusokba sorolhatjuk attól függően, hogy a csoport hogyan szerez tőkét, ki jogosult arra, 
hogy megtakarító vagy hitelfelvevő legyen, és pl. hogy a csoport adhat-e hitelt külső 
személyeknek vagy nem. Bizonyos csoportok “krízis kiadásokra” nyújtanak fedezetet, azaz 
egyfajta biztosítói szerepet is betöltenek.  
 
A Rotációs Alapon Működő Megtakarítási és Hitel Egyesület (Rotating Savings and Credit 
Association-ROSCA) a pénzügyi önsegítő csoportok a legelterjedtebb formája. Ezek a 
csoportok megtakarítási lehetőségeket, és ugyanakkor hitelfelvételi opciókat is kínálnak, azaz 
a résztvevők egy időben lehetnek megtakarítók és hitelezők is a csoport működése során. A 
csoport tagjai szabályos időközönként pénzt tesznek félre, és ezeket a megtakarításokat 
összegyűjtik egy közös alapba, amelyet részben vagy egészben a csoport tagjai között 
osztanak szét. A ROSCA-k pénzügyileg független szociális intézmények, mert működésük 
során nem igényelnek pénzt sem az államtól, sem a civil szférától, sem a pénzpiacokról.  
 
A ROSCA-k neve a különböző országokban. A ROSCA csoportok neve országról országra és 
kultúráról kultúrára változó. A helyi nevek a csoportok különböző fő tevékenységeire utalnak. 
Néhány országban a csoport neve utal a közösségi jellegre és a titkosságra. A ROSCA-kat 
Malajziában “Kongsi”-nak hívják, ami annyit tesz: “titkos társaság”. Más országokban a név a 
csoport által nyújtott pénzügyi szolgáltatásra utal: “Tonti, Tontines” Nyugat-Afrikában 
(jelentése: “takarékpénztár”), Egyiptomban “Sande” (“doboz”), Szudánban “Khatti”  
(“félretenni”). Bizonyos kultúrákban a név a csoport közösségi jellegét hangsúlyozza ki és 
kiemeli a kölcsönös bizalmat: “Oha” Dél-Afrikában (jelentése: “közös hozzájárulás”), 
Szudánban “Gameya” (jelentése: “egyesület”), Jamaikában “Partners”, Jáva szigetén: 
“Arasian” (jelentése: “kölcsönös segítségnyújtás”).  
 
Vitakérdések: 

• Mikor, milyen helyzetben lépnél be egy pénzügyi önsegítő csoportba? 
• Mekkora az a kamat, ami még erkölcsös, méltányos? 

 


